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 )12/10/97 شنبهچهار( 97 -98روبیابانک در سال زراعی شهرستان خو کشاورزي تهک جلسه همیندپانز

  :تحلیل نقشه هاي هواشناسی  

نيمه ابری صورت  بر اين اساس وضعيت جوي به. باشد مي از اواخر امروز  شهرستان  به ورود سامانه بارشی ھاي ھواشناسي بيانگر  بررسي نقشه

در روز ھای شنبه و يک شنبه جو نسبتا پايداری در  .شود بيني مي پيش  از اواسط  فردا تا اوايل روز جمعه  وبارش   ، گاھي وزش باد بتدريج ابری 

  شهرستان حاکم است و مجددا از روز دوشنبه شاھد فعاليت سامانه بارشی جديدی خواھيم بود 

  و مجددا روزھای شنبه ويک شنبه  محسوس خواھد داشت   تغيير محسوسی ندارد ولی در روز جمعه کاھش و فردا  دما امروز: پيش بينی وضعيت دما

 ندکی افزايش می يابد ا

 :توصیه کارشناس جهاد کشاورزي:  الف

 احتیاط در عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهاي بارانی-1

  ي جوان جهت محافظت از سرمااپوشش مناسب نهاله- 2

جهت کاهش جمعیت وخسارت کرم گلوگاه انار نسبت به جمع آوري و از بین بردن انارهاي سطح  باغات و شاخه هاي  درختان    و دفن آنها -  ٣

                                                 .                                                                                                                            عمق  نیم متري اقدام نماینددر 

  ر کار خود قرار دهندودر دست زعفران کاران استفاده از کود هاي ماکرو با پتاس باال و میکرو همراه با آب آبیاري را- 2

  .با استفاده از چال کود بر اساس آزمایشات خاک یا توصیه کارشناسان کود دهی باغات 4- 

  

  :توصیه کارشناس دامپزشکی: ب

  .با توجه به  افت دما نسبت به انجام سرپناه و مکان گرم و مطبوع براي دام و طیور اقدام گردد - 1 -

  .مراقبت بیشتر قرار گرفته و از مکمل هاي ویتامینی و معدنی براي بهبود وضعیت آنها استفاده گردددام هاي آبستن سنگین تحت  - 2

  .نوزادان دام تازه بدنیا آمده نسبت به استرس سرما محافظت گردند و از استفاده آغوز به میزان کافی توسط آنها اطمینان حاصل شود - 3

  بر علیه بیماري هاي واگیردار پرندگان سریعا اقدام گردد....) غ خانگی، کبوتر، بوقلمون مر( نسبت به واکسیانسیون کلیه طیور بومی  - 4

  .تماس حاصل فرمایید 1512هت بهره مندي از راهنمایی دامپزشکی با شماره ج
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  :توصیه کارشناس  منابع طبیعی و آبخیزداري:  ج

 .خودداري گردد تاغزارها و عرصه هاي بیابانی خصوصا در از هرگونه حریق خشکسالی هاي چند ساله اخیر با توجه به  -1

         .تماس حاصل نمایید 1504در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اراضی ملی با شماره رایگان  -2

 

  :توصیه کارشناسان محیط زیست :د

 .محیط زیست خور اعالم گردداعالم به موقع هر گونه تلفات و یا موارد مشکوك به بیماري به اداره حفاظت  -1

از هدر رفت آب چشمه سارها و مخازن در مناطق تحت مدیریت وآزاد، و نیز آلوده نمودن آنها خودداري و بهداشت را  -2

  .اطالع رسانی گردد "46324840"رعایت نموده و در صورت مشاهده به شماره تلفن 
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